
 

 

 

PERIOD ADL SGL 0-18 YEAR SIZE FLIGHT

10 - 13 สงิหาคม 2562     

(วนัแม)่
6,996 +4,500 +5,000 20 MS

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ คณุเลอืกได ้4วนั3คนื 

ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัชือ่ดงัของเกาะฮอ่งกง วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั)  

นมสัการเจา้แมก่วนอมิ หาดรพีลสัเบย ์/ ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ เต็มอ ิม่  

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์ MS  น ัง่สบายๆ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

 MS960  BKK  HKG  14.25-18.00 / MS961  HKG BKK  20.50-22.40 

หมายเหต ุ:ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท,ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้                                         

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

14.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)  เทีย่วบนิที ่MS960 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.00 น. ถงึสนามบนิ เช็กลปัก๊อก ฮ่องกง  น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร,รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ออกทางออก B เพือ่พบไกดท์อ้งถิน่  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เมอืงจ าลองฮอลแลนด ์– สวนสาธารณะโลตสัฮลิล ์– รา้นบวัหมิะ,รา้นผา้ไหม,รา้นหยก – ช้

อปป้ิงหลอหวูเ่ซ็นเตอร ์– โชวน์ า้พเุตน้ระบ า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเขา้ชม เมืองจ าลองฮอลแลนด ์ทีส่รา้งข ึน้มา

เพื่อใหเ้หมือนประเทศฮอลแลนด์ ใหท้่านไดช้ม

ดอกไมจ้ าลอง และสถานทีต่กแต่งใหเ้หมือนประเทศ

ฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิ

ลปิจ าลองประจ าชาตฮิอลแลนด ์ 

 จากนั้นน าท่านสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ ที่ตั ้ง

อนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิด

อยากจะสรา้งเมืองเซนิเจิน้ใหท้ันสมัย และเป็นเมืองทีม่ีเศรษฐกจิล ้ายุค ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกับบรรยากาศ

แสนสบาย และถา่ยภาพทีร่ะลกึของทา่นเติง้เสีย่วผงิ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซือ้ยา

ครอบจักวาล “บัวหมิะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีงและมีสรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจาก

การโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรือ

จะทาเพื่อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให ้

หนา้เนียนใส  น าท่านสู ่รา้นผา้ไหม ชมขัน้ตอนการเลีย้งไหมและการผลติผา้ห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวน

สมัผัส  น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ

แดต่วัทา่นเอง 

จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงจุใจกันที่ หา้งหลอหวู่เซ็นเตอร ์หรือทีนั่กท่องเที่ยว

ชาวไทยเรยีกกันว่า “มาบุญครองเซนิเจิน้”อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของใช ้

ของฝากสนิคา้แบรนดด์ัง C-O-P-Y  มากมายหลายยี่หอ้ซึง่ราคาสนิคา้ข ึน้อยู่กับ

ความสามารถในการเจรจา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 น าท่าน ชมโชวน์ ้าพุเตน้ระบ า การแสดงโชวน์ ้าพุประกอบดว้ยแสง ส ีเสยีงดนตรีที่

หนักเบา พรอ้มความอ่อนชอ้ยของสายน ้าประกอบเอฟเฟคเฉพาะตัว ใหท้า่นไดช้ม

การแสดงชดุต่างๆ อาท ิเหนิหาวสูส่วรรค ์ฯลฯ ตามอัธยาศัย (หมายเหต ุกรณีโชว์

ปิดการแสดง ทางบ.ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใชจ้่ายหรือจัดรายการอื่นทดแทน 

เนื่องจากเป็นรายการทีแ่ถมฟร)ี 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง (อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั) หรอื เลอืกซือ้ * OPTION TOUR * – เซนิเจ ิน้     

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ฮ่องกง พรอ้มกนัโดยไม่ตอ้งลากกระเป๋า โดยรถไฟ  สบายๆเทีย่วฮ่องกง สนุกสนานชอ้ป

ป้ิง แบบเต็มเหนี่ยวหรือบางท่านตอ้งการเที่ยวเอง โดยไม่อยากวุ่นวายไปกลุ่มใหญ่หรือบางท่านตอ้งการไป

ถา่ยภาพในจุดตา่งๆแบบกนัเอง  

★ OPTION  TOUR  1★ เกาะลันเตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหลง่ท่องเทีย่วอันมเีอกลกัษณ์ระดับโลก

ของฮ่องกง น าคณะขึน้สูด่า้นบนโดย กระเชา้นองปิง 360 องศา ใหท้า่นไดส้กัการะ 

พระใหญ่โป่วหลนิ ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ทีส่ดุในโลกองค์

พระท าข ิน้จากการเชือ่มแผน่ทองสมัฤทธิก์ว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหันพระพักตรไ์ป

ทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ใหท้่านชมความงดงามตาม

อัธยาศัย (หากทัศนวสิัยไม่เอื้ออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าท่านขึน้

สกัการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ) (ค่าใชจ้่ายท่านละ 1,661 

บาท กรุณาจองออพชั่นก่อนเดนิทางล่วงหนา้ 3 วัน ช าระเงนิไดท้ี่เจา้หนา้ที่ส่งทัวรห์รือหัวหนา้ทัวร ์ณ วัน

เดนิทาง หมายเหต ุตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไปถงึจะสามารถเดนิทางได.้) 

★ OPTION  TOUR  2 ★ ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์ (Hongkong Disney Land) พบกบัเครือ่งเลน่

อันทนัสมัยและสนุกทีส่ดุหนึง่ในเอเชยีซึง่แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกัน อัน

ไดแ้ก ่MAINSTREET USAท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ตุก๊ตาและขนม 

ลกูกวาดมากมาย  สว่นต่อมาคอื TOMORROWLANDทา่นจะไดส้นุกกับเครือ่งเล่น

อันทนัสมัยสไตล ์“โลกอนาคต”  และสดุสนุกกับเมอืงเทพนยิาย FANTASYLAND

ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันยิง่ใหญ่ตระการตากับตัวการต์ูนที่ท่านชืน่ชอบ อาทเิช่น 

สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา ซนิเดอเรลา มกิกี&้มนินี่ หมีพูและพอ้งเพื่อน และเหล่า

บรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน   ตามต่อดว้ย ADVENTURELAND

ดนิแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตืน่เตน้ ท่านจะไดล้่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัย

ไปกับสตัวป่์าอันน่าตื่นเตน้นานาชนิดTARZAN’S TREEHOUSE เพลดิเพลนิกับบา้นตน้ไมข้อง ทารซ์าน เดนิ

ต่อไปยังIT’S A SMALL WORLDล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้

โดยตุก๊ตาจะมกีารเคลือ่นไหวไปตามเสยีงเพลงIT’S A SMALL WORLDและแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของแตล่ะชาต ิและอย่าลมืแวะทักทายตุก๊ตาสวมชดุประจ าชาตขิองไทยToy Story Landโซนนี้จะ

เป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy 

Story   เพลดิเพลนิกับของเล่นมากมาย หรือ พึง่เปิดไดใ้หม่ไม่นานมานี้ เครือ่งเล่นทีห่วาดเสยีวทีส่ดุในแดน

ตะวันตก! ที่ กรซิลีย์ กัลซ ์GRIZZLY GULCH  ใหท้่านได ้สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสยีว ที่ไม่เป็นลองกับ 

SPACE MOUNTAIN  คอื BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS หรือ บิ๊ก กรซิลีย ์เมาทเ์ทน 

รันอะเวย์ ใหม่ ล่าสดุสตาร ์วอรส์ มาแลว้ สมัผัสประสบการณ์การต่อสู“้สตาร ์วอรส์ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์เทคโอ

เวอร”์ นับตัง้แต่กลางเดือนมถิุนายนเป็นตน้มา! พรอ้มพบตัวละครในภาพยนตร ์และเดนิทางสู่ฐานลับของ

ข บ วน ก า รต่ อ ต ้า น จั ก ร ว ร รดิ  ซ ึ่ ง คุ ณ จ ะได ้พ บ กั บ ฮี โ ร่ ที่ ย ิ่ ง ให ญ่ ที่ สุ ด ข อ งมห าก าพ ย์ ส ต า ร์

วอร์https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ใหท้่านสนุกสนาน

กบัเครื่องเลน่ตามอัธยาศยั (*อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเล่นไดอ้ย่างเต็มที)่ เชญิทา่น

อสิระตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย (คา่ใชจ้่ายท่านละ 2,992 บาท กรุณา

จองออพชั่นก่อนเดินทางล่วงหนา้ 3 วัน ช าระเงินไดท้ี่

เจา้หนา้ที่ส่งทัวรห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ณ วันเดนิทาง หมายเหต ุ

ตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไปถงึจะสามารถเดนิทางได.้) 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/


หรือ อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมีชือ่เสยีงที่ ย่านจมิซาจุ่ย ซึง่ถอืไดว้่าเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮ่องกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Polo 

Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ ให ้

ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจตามอัธยาศยั  

 

 แหลง่ชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลก เลอืกซือ้

สนิคา้ประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ  

 แหลง่ชอ้ปป้ิง โอเชีย่นเทอรม์นัิล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าทีม่หีเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกว่า 700 รา้น 

อาท ิESPRIT , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนู 

TOY’S US (อสิระอาหารกลางวันและเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย 

หมายเหตุ :  การเดนิทางระหว่าง เซนิเจิน้-ฮ่องกง-เซนิเจิน้  จะใชว้ซีา่แบบเขา้ออกพรอ้มกันทัง้กรุ๊ป  ขอความร่วมมอืในการรักษา 

 เวลาดว้ยคะ 

 พบหัวหนา้ทัวร ์ณ จุดนัดพบ  จากนั้นน าคณะเดนิทางกลับสู่ เซนิเจิ้น โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Shenzhen FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เซนิเจ ิน้ – ฮอ่งกง – จดุชมววิวคิตอเรยีพอยท ์– หาดรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ – 

ชอ้ปป้ิงฮอ่งกง – สนามบนิฮอ่งกง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

1 ชม.)  น าทา่นเทีย่วเกาะฮ่องกง ชมววิ VICTORIA POINT หนึง่ในแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมววิที่คุณจะตอ้งทึง่กับความสวยงามอ่าว

วคิตอเรยีทีม่ีชือ่เสยีงระดับโลกและตกึระฟ้าที่พุ่งทะยานขึน้สงูตัดกับแนว

เขาเขยีวขจอีันแสนสวยงามเชญิถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

น าท่านสู ่หาดทรายรพีลัสเบย ์(REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้ว

แห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไป

หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยู่

ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาดใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ

เพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชือ่กนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ข ึน้ 3 ปี   น าทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิ

เวอรร์ี ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีร่างวัลอันดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นขอพร  วัดแชกงหมวิหรือวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ าบลซา่ถิน่

ซ ึง่ถอืเป็นชานเมืองของฮ่องกงเป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งขึน้เมื่อ400

กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิข ึน้ชือ่ลอืชาในเรื่องความศักดิส์ทิธิใ์น

ดา้นของโชคลาภทรัพย์สนิเงนิทองโดยมีรูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊งและดาบไร ้

พ่ายเป็นส ิง่ศักดิส์ทิธ์ประจ าวัดต านานเล่าว่าในช่วงปลายขอราชวงศช์งิ

แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศและเหตกุารณ์

นี้ไดก้่อเกดิบุรุษชาตนัิกรบที่ชือ่ว่าขุนพลแชก้๊งที่ไดย้กทัพไปปราบปราม

ความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทศิและทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้ครเพราะไม่ว่าจะยก

ทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กันดาบไร ้

พ่ายของท่านคนจีนถอืว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการต่อสูเ้ป็นอย่างสูงธนาคาร

แบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกงถงึกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ีชือ่ว่าตกึ

ใบมดีซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว และวัดแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ี

ชือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่าทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ 

เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

จากนัน้น าทา่นสู ่สถานทีช่อ้ปป้ิง  *อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั*  จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 



หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

20.50 น.    ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) เทีย่วบนิที ่MS961 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

22.40 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ................................  
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนั้นจะถอืว่า

ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทวัร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละ

ลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิ

กอ่นเดนิทาง) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 



3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ
เงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  


